Verslag ledenvergadering van de ondernemersvereniging Middagh 27-03-2014 door Elma de Haan
Plaats: 't Waarhuis Aduarderzijl.
Aanw: Ineke Swart/ Anne-Jan Ubels/ Roelie van Rossum/ Ton Kloppenburg/ Doekla Steenhuis/ Rika
Dijkstra/ Jan Koning/ Ben de Vries/ Wouter de Koning/ Elma de Haan
Afw. met bericht: Janny de Weys/ Kor van Dijk/ Petra Veldman/ Gerard van Rossum.

1. Rika laat ons 't Waarhuis zien en vertelt over de tentoonstellingen, concerten en lunches die daar
zoal mogelijk zijn v.a. 1998 wonen Rika en Wouter hier en v.a. 2000 werken ze er ook.

2. Ineke opent de vergadering.

3. Mededelingen:
- Doekla bedankt voor de bloemen die ze tijdens haar ziek zijn kreeg.
- Ben was bij een vergadering van MKB going in Winsum. Een groep van 8 vrouwelijke ondernemers
(bende van 8) hebben het initiatief genomen tot een onderzoek, conclusie veel ondernemers werken
voor zichzelf en doen niet veel met elkaar/ zij zijn bij elkaar en andere ondernemers op bezoek gegaan
om elkaar te leren kennen en zodanig naar elkaar te kunnen verwijzen, dwarsverbanden te organiseren
etc.
VVV Lauwersland is ter ziele gegaan, een nieuwe club 'St. Promotie Waddenland gaat de VVV
functie overnemen. De gemeenten Winsum en De Marne gaan deze club ondersteunen, burgemeester
Michels heeft het persoonlijk in zijn portefeuille genomen.
- Ineke gaat proberen of de Allersmaborg niet weer lid wil worden van onze vereniging.
- 8 april gaan Anne-Jan en Ineke naar het ondernemersplatform bij de gemeente.

4. Agenda akkoord.

5. Verslag ledenvergadering 23-04-2013 akkoord. Nog even w.b. MKB, tip mensen op. Remko

v.d.Beek, hij kan heel goed helpen met je onderneming!!!

6. Jaarverslag akkoord.

7. Financieel jaarverslag akkoord.
Sommige leden die nog niet betaald hebben krijgen post thuis.

8. Kascommissie akkoord.
Nieuw kascie.lid is Ben de Vries, Jitty treedt af.

9. Ton Kloppenburg en Meint van der Velde treden af als bestuurslid. Ton blijft wel de website
beheren. Rika vraagt Dirk Doeglas voor het bestuur, verder heeft niemand zich nog aangemeld.
Opmerking van Doekla n.a.v .de verslagen van "Hoe is 't met......." die in de krant verschijnen vindt
Doekla dat hierin geen uitspraken moeten komen die als bestuursmening gelden of gelezen kunnen
worden, als er niet als vereniging een standpunt over is ingenomen. zij had zich eraan gestoord.

10. Anne-Jan is naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest over het Broodfonds, een tijdelijke
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Hij doet hiervan verslag met aanvullingen van
Ben. Fiscaal/juridisch zit het goed in elkaar, een prachtig systeem, eerlijk en transparant. We kunnen
er een bijeenkomst over beleggen, kernpunten rondsturen en polsen of er belangstelling voor is. Info.
te vinden op www.broodfonds.nl

11. Rondvraag:
- We nemen afscheid van Ton als bestuurslid met bloemen en wijn.
- Ben: Biovoordeel is op zoek naar grotere ruimte.
- Doekla wil meer in- en output v.d. vereniging, elkaar vaker zien.
- Voorbereidingen voor het Trijntje Soldaatsfeest zijn in volle gang 31 mei is het zover.
- 5 juli nachtgeluidenconcert in 't Waarhuis.

12. Ineke sluit de vergadering.

